MAGYAR NEMZETI TANÁCS
______ / 2019 számú szerződés

DEMONSTRÁTORI
ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS
Abból kiindulva, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak mint a szerbiai magyar nemzeti
közösség közvetlenül és demokratikusan megválasztott országos önkormányzatának, a
magyar kulturális autonómia legfőbb szervének egyik legfontosabb és leghatékonyabb
stratégiai fejlesztése felsőoktatási ösztöndíj-programja, amelynek célja a vajdasági
magyar fiatalok továbbtanulásának ösztönzése szülőföldjükön, hiszen nemzeti és
kisebbségi feladataink megoldásában az értelmiség szerepe, a tudomány és a kultúra
jelentősége felbecsülhetetlen, és hogy korunk sok-sok kihívására egyedül a tudás és a
tudomány világa adhat, kínálhat megfelelő válaszokat, megoldásokat, az alábbi
ösztöndíjszerződés került aláírásra Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai
Államtitkárság jóvoltából, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával:
1. a Magyar Nemzeti Tanács, 24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9., adószám:
102161784, törzsszám: 08774471, amelyet Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó
Bizottságának elnöke képvisel, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) és
2. vezetéknév keresztnév (ime prezime), személyi száma: JMBG, lakcíme
irányítószám település, cím, a 2019–2020-as tanévben a/az egyetem, kar felsőoktatási
intézménybe felvételt nyert hallgató mint ösztöndíjas (a továbbiakban:
Demonstrátorhallgató) között
Újvidéken 2019. október 18-án a felek szabad akaratából a következők szerint:

Az ösztöndíj jogalapja
1. szakasz
1. A Támogató 2015. június 30-án a H/15/2015. iratszám alatt meghozta A Magyar
Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjprogramjáról szóló határozatot, mely
utoljára 2019. július 5-én az M/H/6/2019. iratszám alatt módosult.
2. Az 1. pontban említett határozat alapján 2019. július 11-én E/H/12/2019. iratszám alatt
kiírásra került a Magyar Nemzeti Tanács 2019–2020. évi demonstrátori
ösztöndíjpályázata, amely 2019. július 15-étől 2019. szeptember 15-éig állt nyitva a
felvételre jogosult hallgatók részére.

3. A Támogató kijelenti, hogy a Demonstrátorhallgató szabályos pályázatot nyújtott be,
amelyet a Támogató az 1. pontban említett határozat rendelkezései szerint elbírált.
4. A Támogató kijelenti, hogy a Demonstrátorhallgatót a Magyar Nemzeti Tanács
demonstrátori ösztöndíjában részesíti tanulmányainak elősegítése céljából.

Az ösztöndíj célja
2. szakasz
A Demonstrátorhallgatók ösztöndíjazásának célja:
- az elsőéves, ösztöndíjas hallgatók segítése és támogatása tanulmányaik sikeres
folytatása érdekében;
- az elsőéves, ösztöndíjas hallgatók új körülmények közé való beilleszkedésének
segítése;
- szorosabb kapcsolatok kiépítése és ápolása az elsőéves hallgatók, a
demonstrátorok és az egyetemi oktatók között;
- lehetőséget biztosítani a kiemelkedően teljesítő felsőbb éves hallgatóknak az
előadói tapasztalatok megszerzésére;
- lehetőséget biztosítani a munkaadók számára a tehetséges hallgatók előmenetelének
és pályájának követésére azok hatékony foglalkoztatása érdekében.

Az ösztöndíj összege és feltételei
3. szakasz
A Támogató kötelezi magát, hogy 2019. október hónaptól kezdődően havi
rendszerességgel legfeljebb tíz (10) hónapon át (2019. október, november, december,
továbbá 2020. január, február, március, április, május, június, július), amennyiben fennáll
a Demonstrátor hallgatói jogviszonya nettó Összeg EUR ellenértékének megfelelő
dinárösszegű ösztöndíjat folyósít a Demonstrátorhallgató részére.
Ösztöndíjra a Demonstrátorhallgató csak hallgatói jogviszonyának időtartama alatt,
de legkésőbb a hallgatói jogviszony megszűnésének hónapjában jogosult.
A Demonstrátorhallgató tudomásul veszi, hogy a Támogató csak akkor mentesül az
ösztöndíj kifizetési kötelezettsége alól, ha önhibáján kívül nem tudja előteremteni annak
pénzügyi keretét.
A Demonstrátorhallgató tudomásul veszi, hogy a demonstrátori ösztöndíj
folyósítása megszűnik az e szerződésben meghatározott esetekben.
Ha az odaítélés napján meghatározott ösztöndíj nagysága, illetve a későbbiekben
módosított összeg a szerződés időtartama alatt 5%-nál nagyobb értékben tér el a Szerb
Nemzeti Banknak az adott hónap első napján meghatározott hivatalos középárfolyamától,
a dinárösszeg módosul.

A Támogató kötelezettségei
4. szakasz
A Támogató kötelezettséget vállal:
- hogy a szerződés 3. szakaszában meghatározott ösztöndíjat az adott hónap
15-éig átutalja a Demonstrátorhallgató folyószámlájára;
- hogy a Demonstrátorhallgató adatait bizalmasan kezeli, másnak nem adja ki, a
Szerb Köztársaságban hatályos törvényekkel összhangban;
- hogy értesíti a Demonstrátorhallgatót minden, az ösztöndíjra való jogosultságot
érintő, illetve annak utalására vonatkozó változásról;
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- hogy lehetőségeihez mérten megpróbál a Demonstrátorhallgatónak diplomázását
követően a szülőföldön munkahelyet keresni, illetve segítséget nyújt a munkahely
keresésében.

A Demonstrátorhallgató kötelezettségei
5. szakasz
-

A Demonstrátorhallgató kötelezettséget vállal arra, hogy:
hetente legalább egyszer legalább egy órát személyesen konzultál a szerződésben
meghatározott hallgatókkal az időpontokról és a helyszínekről előre értesítve a
diákokat és a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalát;
- felveszi a kapcsolatot az illető felsőoktatási intézmény által kijelölt személlyel;
- követi és megfelelően nyilvántartja a hallgatók tanulmányait, munkáját és
előrehaladását, illetve szükség esetén a problémákat közvetíti az illetékes tanár,
illetve a Magyar Nemzeti Tanács Hivatala felé;
- az általa segített hallgatókkal kapcsolatos munkájáról a Magyar Nemzeti Tanács
Hivatala felé havi jelentést készít a Hivatal által készített egységes űrlapon;
- segíti, támogatja tanulmányaikban a hozzá forduló többi magyar ajkú hallgatót is,
valamint illő módon képviseli a vajdasági magyar közösséget és a Magyar
Nemzeti Tanácsot;
- banki folyószámlát nyit a Vajdasági Bank Rt. valamelyik kirendeltségében,
amelyre a Támogató az ösztöndíjat folyósíthatja;
- az általa felügyelt hallgatókkal kapcsolatban minden igazolást és információt
rendszeresen átad a Támogatónak;
- diplomázása után legalább három évig Szerbiában fog dolgozni lehetőség szerint
tanulmányai során szerzett képesítésének megfelelő munkakörben;
- diplomázása után munkába állását követően havonta minimum 10 euró
dinárellenértékét befizeti a Magyar Nemzeti Tanács által erre a célra létrehozandó
ösztöndíjalapba annyi hónapon keresztül, ahányon át a Magyar Nemzeti Tanács
demonstrátori ösztöndíjában részesült. A Magyar Nemzeti Tanács az
ösztöndíjalapból kizárólag az itthon tanuló egyetemisták és főiskolások tanulását
finanszírozhatja.

A Demonstrátorhallgató által támogatott hallgatók
6. szakasz
A Demonstrátorhallgató által követett hallgatók névsorát és adatait e szerződés
1-es számú melléklete tartalmazza.

Az ösztöndíjazási kötelezettség megszűnése, a szerződés felbontása
7. szakasz
A Támogató egyszeri írásos figyelmeztetést követően a szerződést egyoldalúan
felbonthatja, a Demonstrátorhallgató pedig az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, ha:
1. a hallgatókkal nem tartja meg a megfelelő számú személyes konzultációt;
2. nem ad át minden igazolást és információt rendszeresen a hallgatókkal kapcsolatosan a
Támogató számára;
3. nem készít munkájáról a Magyar Nemzeti Tanács Hivatala felé havi jelentést a
Hivatal által elkészített egységes űrlap segítségével;
4. amennyiben megszakítja tanulmányait az adott felsőoktatási intézményben;
5. bármi okból kifolyólag megszűnik a hallgatói jogviszonya;
3

6. hamis adatokat közöl a Támogatóval, okiratot hamisít vagy a szerződésre
kihatással levő tényeket elhallgatja.
Az a Demonstrátorhallgató, aki a fentiekben felsorolt okokból elveszti az ösztöndíjra
való jogosultságát, köteles visszafizetni az addig folyósított ösztöndíj teljes összegét.

Záró rendelkezések
8. szakasz
Ezen szerződést a felek közös akaratukkal írásos formában korlátozás nélkül
módosíthatják.
Ezen szerződést a felek közös megegyezéssel írásos formában felbonthatják.
9. szakasz
A felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket békés úton rendezik, amennyiben ez
mégsem lehetséges, kikötik a Szabadkai Alapfokú Bíróság kizárólagos illetékességét.
10. szakasz
Jelen szerződést a felek szabad akaratukból kötik felelősségük teljes tudatában,
annak tartalmával teljeskörűen megismerkedtek, jogaikkal és kötelezettségeikkel
tisztában vannak, és ezeket aláírásukkal is igazolják.
11. szakasz
Jelen szerződés 3 (három) eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban
készült, amelyből 2 (kettő) a Támogatónál, 1 (egy) pedig a Demonstrátorhallgatónál marad.

Támogató

Demonstrátorhallgató
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